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de pronúncia
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente ao ciclo de estudos em funcionamento Gestão de Unidades de Saúde
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade de Economia (UAlg)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Do Algarve
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
PRONUNCIA: MESTRADO EM GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
A presente exposição reporta-se ao relatório preliminar da CAE referente ao mestrado em Gestão de
Unidades de Saúde da Faculdade de Economia (FE) da Universidade do Algarve (UAlg), o qual
mereceu a melhor atenção da Direção da FE e da Direção do Curso.
A Direção da FE informa que, a 9 de julho de 2014, a UAlg comunicou à Direção Geral do Ensino
Superior a alteração do plano de estudos do curso de Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde. O
plano de estudos, no 2.º ano curricular, passa a ter a seguinte redação: “Dissertação, Projeto ou
Relatório de Estágio”, tendo sido eliminada a hipótese de realização de “Relatório de Atividade
Profissional”, tal como solicitado pela CAE.
A Direção da FE agradece o reconhecimento dos seguintes pontos fortes do ciclo de estudos: 1)
Estrutura curricular e de conteúdos adaptados às necessidades dos profissionais de saúde; 2)
Sistema de avaliação da qualidade com recurso à plataforma PEAad; 3) Muito boas e modernas
instalações concebidas especificamente para a Universidade; 4) Funcionários com nível académico
elevado; 5) Estudantes com bom nível de entrada; 6) Espaços adequados para estudo por parte dos
alunos; 7) Ligação do ciclo de estudos aos centros de investigação CIEO e CEFAGE com
possibilidade de integração dos alunos; 8) Existência de curso preliminar para homogeneização de
conhecimentos; 9) Estudantes com experiência profissional na saúde e 10) Trabalhos de fim de curso
com relevância para o sistema de saúde.
A Direção da FE reconhece que as recomendações formuladas pela CAE constituem contributos
relevantes para a melhoria do mestrado. Neste âmbito, já se está a adequar o curso à generalidade
das recomendações. Em particular, gostaríamos de realçar que desde a visita da CAE o número de
graduados mais do que duplicou, encontrando-se neste momento vários alunos a realizar não só
dissertações, mas também relatórios de estágio e trabalhos de projeto. Na atual edição do curso a
unidade curricular (UC) de metodologias de investigação já irá apoiar os alunos na elaboração de
uma proposta de investigação e na escolha do orientador. A bibliografia e os modelos de avaliação
de algumas UCs já foram objeto de melhoria. Estão também a ser dinamizados contactos com várias
instituições do setor da saúde, públicas e privadas, no sentido de intensificar a colaboração dos
profissionais mais experientes dessas instituições com o ciclo de estudos. Finalmente, a Direção da
FE reconhece a necessidade de melhorar continuamente a investigação científica na área da gestão
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e da gestão da saúde, o que se tem traduzido num crescente número de publicações nos últimos
anos. Este facto tem permitido aos docentes da FE integrar centros classificados com Muito Bom ou
Excelente pela FCT, o que foi reconhecido pela A3ES aquando do recente processo de acreditação
dos doutoramentos em Ciências Económicas e Empresariais e em Métodos Quantitativos Aplicados à
Economia e à Gestão.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB):<sem resposta>
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